
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020 
 

PROCESSO Nº 9640/2020 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ATENDER À DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 12h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de 
Apoio ao Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela 
empresa SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUCAO E SINALIZACAO para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTOS  
A Empresa Sinalizadora Paulista Construção e Sinalização, vem através deste solicitar esclarecimentos sobre alguns pontos 
Referente ao Edital PP 021/2020, que não estão claros no Anexo VII Termo de Referência. 
 
São Eles: 
 
A tinta deverá ser analisada? 
 
Qual controle de qualidade deverá ser adotado e qual a referência mínima, inicial e residual? 
 
Qual a Garantia que a empresa vencedora do certame deverá oferecer para a aplicação dos materiais? 
 
Qual e quantos equipamentos deverão ser disponibilizados? 
 
RESPOSTAS SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 
A tinta deverá ser analisada? 
R. Sim, a tinta a ser aplicada deverá ser analisada, conforme especificação do Anexo IV item 3.1 
 
Qual controle de qualidade deverá ser adotado e qual a referência mínima, inicial e residual? 
R. O controle de qualidade será realizado pela empresa, que deverá executar os serviços de acordo com a especificação do 
Anexo IV item 4 e atender a garantia prevista dos serviços 
 
Qual a Garantia que a empresa vencedora do certame deverá oferecer para a aplicação dos materiais? 
R. A garantia da aplicação dos materiais com relação a visibilidade é de 1 ano. 
 
Qual e quantos equipamentos deverão ser disponibilizados? 
R. É de livre escolha do prestador de serviço a escolha da metodologia de aplicação (manual, automática ou híbrida), devendo 
ser cumpridos os prazos de execução definidos pela SMTT, de acordo com a demanda de serviço a ser implantada. 

 
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 
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Membro 
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